
51 
 

 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio aktifitas, rasio solvabilitas pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga 

sampel akhir yang diperoleh peneliti yaitu sebanyak 57 data yang di dapat dari 19 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI selama empat tahun (2013-

2015). Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang berasal dari laporan keuangan perusahaan di Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan Indonesian Stock Exchange (IDX). Pengujian data yang 

dilakukan menggunakan analisis rasio rasio laporan keungaan lalu dibuat trennya 

dari masa lalu hingga sekarang dengan menggunakan grafik. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan analisis tren dari rasio likuiditas tersebut bahwa semua 

perusahaanfood and beverageyang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2013-2015 dalam keadaan baik karena dapat disimpulkan dari 

rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), 

rasio kas atas hutang lancar, rasio aktiva lancar dan total aktiva, dan aktiva 

lancar dan total hutang. 
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2. Berdasarkan analisis tren dari rasio aktifitas tersebut bahwa semua 

perusahaan food and beverageyang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2013-2015 dalam keadaan baik karena dapat disimpulkan dari 

perhitungan rasio fixed asset turn over, dan total asset turn over memberi 

kesimpulan bahwa penjualan dan semua asset perusahaan tersebut baik.  

3. Semua perusahaan food and beverageyang terdaftar di bursa efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2013-2015 dalam keadaan baik karena dapat disimpulkan 

dari rasio profitabilitas. Karena dapat diberi kesimpulan bahwa dari 

perhitungan ROA, dan ROE semua perusahaan yang diteliti dalam keadaan 

baik. 

4. Semua perusahaan food and beverageyang terdaftar di bursa efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2013-2015 dalam keadaan baik karena dapat disimpulkan 

dari rasio solvabilitas. Karena dapat diberi kesimpulan bahwa dari 

perhitungan rasio hutang atas modal, dan rasio hutang atas aktiva dalam 

keadaan baik dikarenakan perusahaan yang diteliti masih dapat menutupi 

semua hutang tersebut. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu terdapat keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut: 

1. Sampel perusahaan yang digunakan adalah salah satu sektor dari perusahaan 

go public yaitu sektor foodand beverages, sehingga hasil penelitian kurang 

menggeneralisasi untuk perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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2. Terlalu sedikit jurnal acuan dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung 

hasil penelitian saat ini, khususnya dalam hal menganalisis tren kinerja 

laporan keuangan pada perusahaan food and beverage. 

5.3 Saran 

Beberapa keterbatasan-keterbatasan tersebut, peneliti dapat memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya supaya hasil penelitian nantinya dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih luas serta dapat memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya. Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel yang lebih banyak dan 

memperluas periode pengamatan sehingga data yang diperoleh lebih lengkap. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel data perusahaan lebih 

banyak, sehingga dapat mengetahui semua kinerja keuangan perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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